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Inleiding 
Apollo, Rex, Asta, City, Passage, Metropole, Du Midi, Odeon, Corso, De Roskam, West 
End, Olympia, Capitol, Rembrandt, Musica, Seinpost, de Kurzaal, Roxy, Thalia, 
Hollywood, Flora, Studio, Centrum, Cineac, De Uitkijk, Kriterion, Camera, Bijou, 
Eurocinema en Babylon. 
 
Roemruchte Haagse bioscopen die getuigen van een rijke Haagse filmtraditie. En al zijn 
deze bioscopen in de loop der tijd ingehaald door televisie en ander vermaak, nog steeds 
genieten dagelijks vele Hagenaars in de zalen van de Pathe’s, het onlangs bekroonde 
Filmhuis en Theater Dakota. 
 
Dat een stad zich op de kaart kan zetten via het grote scherm is duidelijk. Films en series 
waarin een stad een prominente rol speelt, doen veel voor de aantrekkelijkheid van de 
stad. Toeristen zijn benieuwd hoe de plekken die ze op beeld hebben gezien er ‘in het 
echt’ uitzien. Slimme ondernemers krijgen de kans om in te spelen op ‘de echte fans’ 
door rondleidingen te organiseren of hun assortiment op hen af te stemmen.  
  
Goede voorbeelden van series en films die mooie plekken van Den Haag lieten zien, zijn 
bijvoorbeeld Penoza met schitterende scènes op de Scheveningse Pier;  Bellicher, stijlvol 
op het Lange Voorhout en De Fractie, waarbij het Binnenhof centraal staat. En deze week 
werd bekend dat Den Haag ook het decor zal vormen van de nieuwe Nederlandse 
filmproductie Riphagen.  
  
Internationale blockbusters zetten Den Haag internationaal op de kaart. We beseffen ons 
terdege dat het binnenhalen van grote producties een forse investering vraagt. Een 
gaststad moet tegenwoordig vaak diep in de buidel tasten om een internationale filmcrew 
met Hollywoodsterren binnen te halen. Maar ook voor Nederlandse producties geldt dat 
een regisseur een groter risico neemt door buiten te gaan filmen dan in een studio. Het is 
dan ook een ambitieuze opgave om het filmklimaat in de stad te versterken en met deze 
notitie stelt D66 vier concrete plannen voor om hieraan bij te dragen.  
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Doelstelling 
Den Haag zet met citymarketing en citybranding hoog in op de parels van Den Haag. De 
prachtige kust, de statige paleizen, de bijzondere winkelstraten en de musea met 
topstukken kunnen niet vaak genoeg voorbijkomen om toeristen te verleiden naar onze 
stad te komen. 
 
Met het versterken van het filmklimaat in Den Haag dragen we bij aan drie doelstellingen: 
 
1. Citymarketing: met film komen de mooie punten van Den Haag in beeld 

2. Cultuur: kans om Haagse artiesten en gezelschappen te promoten 

3. Economie: de lokale ondernemers profiteren van filmtoerisme 

 
1. Citymarketing 
Den Haag werkt hard aan het uitdragen en waarmaken van het merk ‘Den Haag’. De 
focus op ons profiel als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ is succesvol gebleken. 
Om dit nog verder uit te dragen, moeten we constant kansen aangrijpen en creëren. 
Daarnaast heeft Den Haag een unieke positie als Hofstad en als Stad aan Zee. Als deze 
mooie, verrassende en iconische kenmerken van Den Haag op televisie of in film 
verschijnen, draagt dit bij aan de versterking van het merk Den Haag. 
 
2. Cultuur 
Film bereikt een groot en gevarieerd 
publiek en is een belangrijk middel 
om mensen, juist ook kinderen, in 
aanraking te laten komen met 
cultuur. Film is een laagdrempelige 
manier om mediavaardigheden te 
vergroten en mensen bewust te 
maken van de toenemende invloed 
van de beeldcultuur. Het filmbeleid 
gaat niet alleen over films, maar ook 
over producties zoals Hotel DI-
RECT. Het laat zien wat Den Haag 
te bieden heeft. Registraties van het 
Residentie Orkest of het Nederlands 
Dans Theater, aandacht voor de 
musea in series, de mogelijkheden 
zijn eindeloos. 
 
3. Economie 
Meer toeristen en een sterk imago zijn goed voor de Haagse economie. Want die 
bezoekers blijven een nachtje slapen in een van de hotels in Scheveningen of in het 
centrum, ze gaan eten bij dat speciale restaurantje in het Zeeheldenkwartier en gaan 
winkelen in de Binnenstad. Daarnaast hebben we ook de filmtoeristen: bezoekers die op 
zoek gaan naar de plekken die in hun favoriete televisieseries of films voorkomen. Hoe 
beter we er in slagen om Den Haag in beeld te brengen, hoe meer mensen aan onze stad 
zullen denken voor hun citytrip, dagje shoppen of vakantie. 
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Op dit moment werkt de Haagse Filmcommissioner al met het zogeheten Supplier Net 
Work. Haagse ondernemers die bijvoorbeeld hotelkamers ter beschikking stellen, zorgen 
voor de catering en filmlocaties. Dat doen die Haagse ondernemingen niet voor niets, ze 
weten dat ze profijt hebben van een goed beeld van de stad, een stevig merk Den Haag.  
 
Vier voorstellen om Haagse filmeconomie te versterken 
D66 is ervan overtuigd dat een ambitieus filmbeleid bijdraagt aan de citymarketing van de 
stad en het versterken van het culturele klimaat met als gevolg dat de lokale economie 
extra kansen krijgt. Om deze kansen beter te benutten, doen we de volgende vier 
voorstellen: 
 
1. Gouden filmticket 
Maak jaarlijks middelen beschikbaar voor een Gouden Film Ticket. Een ticket waarbij de 
gemeente zich garant stelt om een filmmaker alle hulp te bieden om in Den Haag te 
kunnen filmen, zich inzet om het Haags MKB te laten meedoen en daarbij een bedrag van 
150.000 euro beschikbaar stelt om de productie in onze stad te draaien. Dat bedrag is 
natuurlijk niet genoeg voor de hele productie, maar is wel een behoorlijke aanmoediging 
om de producent voor de Hofstad te laten kiezen. 
 
Film- en televisieproducenten die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten aantonen 
dat zij met deels Haagse acteurs en crew werken, 
de lokale ondernemers betrekken en bijdragen 
aan de citymarketing van Den Haag. Een 
commissie met mensen uit het veld van 
Economie, MKB, Cultuur, Den Haag Marketing, 
Toerisme en de filmcommissioner verrichten de 
selectie en uit de beste drie ideeën kan het 
Haagse publiek de winnaar kiezen.     
 
D66 stelt voor de dekking van dit Gouden 
Filmticket te halen uit het budget voor citymarketing dat in de begroting 2016 een 
toevoeging van 2 miljoen heeft ontvangen voor het versterken van Grootschalige 
Publieksevenementen (RIS 283920). De doelstellingen van dit Gouden Filmticket sluiten 
naadloos aan bij de doelen die in die nota worden genoemd1. 
 
2. Korte Poten - Het Haags Korte Film Festival  
Den Haag barst van het filmtalent dat staat te popelen om hun kunst(en) aan het publiek 
te tonen. Draaien op een filmfestival blijkt vaak een onmogelijke opgave. D66 wil deze 
groep jonge filmmakers de mogelijkheid geven hun werk te tonen door een nieuw, 
laagdrempelig en kort filmfestival op te zetten in de Haagse theaters. Ook bij deze films 
staat Den Haag natuurlijk centraal. D66 vraagt het college hiervoor jaarlijks een bedrag 
van EUR 50,000 beschikbaar te stellen vanuit het citymarketing/toerisme budget.  
 
                                                
1 De investering in grootschalige publieksevenementen kan bij Haagse ondernemers en ZZP-ers die actief zijn op het gebied van 
evenementen(organisatie) leiden tot extra werk en omzet. Het college ziet tegelijk het investeren in grootschalige publieksevenementen als onderdeel 
van de versterkte inzet op groei van toerisme naar Den Haag. Bezoekers brengen veel geld naar de stad en zorgen met hun bestedingen voor omzet bij 
onder andere Haagse winkels, attracties, horeca en hotels. En zorgen daarmee indirect ook voor omzet bij alle toeleveranciers en verleners van 
diensten als transport, bouw en installatie, beveiliging, catering, enz. Bovendien zorgen al die extra bestedingen van bezoekers voor een hoger 
voorzieningenniveau in de stad: meer en mooiere winkels, horeca en vrijetijdsvoorzieningen. Dit maakt Den Haag aantrekkelijker om te wonen, te 
werken, te bezoeken, er een groot congres te organiseren en voor internationale bedrijven en organisaties om zich hier te vestigen. Zo profiteert de 
Haagse economie in de volle breedte - en daarmee vele Haagse ondernemers en zzp-ers - van de groei in toerisme naar Den Haag. RIS 283920 
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3. De backoffice op orde 
De gemeente is op de goede weg om zinloze regeltjes te schrappen. Dat is goed nieuws 
voor filmmakers. Maar nog steeds bereiken ons signalen dat het nog niet zo eenvoudig is 
om erachter te komen waar je een filmvergunning aanvraagt of hoe je een vergunning 
krijgt om op locatie te filmen. D66 wil die procedures vereenvoudigen. Zo moet het 
mogelijk worden om een vergunning online aan te vragen. 
 
De Haagse filmcommissioner is aangesteld op een 0,5 FTE-
basis om filmproducenten die in Den Haag willen komen 
filmen te ondersteunen. Maar ook moet hij netwerken, 
beurzen aflopen en ter plekke helpen om het 
vergunningstraject te doorlopen. D66 vindt een 0,5 FTE-
aanstelling onvoldoende en wil dit met 1 extra FTE vergroten. In overleg met Den Haag 
Marketing en de filmcommissioner moet worden bekeken hoe een extra FTE het beste 
kan worden ingezet. Moet dit gebeuren door een extra persoon te laten assisteren met de 
begeleiding of moet de filmcommissioner meer uren beschikbaar krijgen? Deze 
investering leidt tot een betere begeleiding en meer contacten met filmmakers en 
daarmee tot een versterking van het Haags filmklimaat. D66 stelt voor hier dekking te 
vinden vanuit Programma 2.11 volgens dezelfde systematiek en vanuit dezelfde 
achtergrond als genoemd bij het eerste voorstel. 
  
4. And Action! Award 

D66 draagt talent een warm hart toe en ziet dat publiek ook op andere 
manieren dan via series en films worden bereikt. Wij stellen dan ook voor 
een competitie uit te schrijven onder onbekend Haags filmtalent.  
 
De uitdaging is om met telefoons, tablets, camera’s of andere toestellen 
Den Haag op beeld vast te leggen. Laat zien: “Wat is jouw Den Haag?” 
 
De beste vijf inzendingen gaan door naar de finale waarbij de gemeente 
zorgt voor de ondersteuning op het gebied van o.a. filmvergunningen, 
filmlocaties en ICT-faciliteiten om nieuwe filmpjes te maken. Het publiek 
kiest de winnaar en de winnende film wordt gedeeld op alle 
socialmediakanalen van de stad. 

 
 


